ΟΔΗΓΟΣ «To ONLINE or not to ONLINE» 2021
“To BE or not to BE – that is the question”

“To OPEN or not to OPEN that attachment”

“To ANSWER or not to ANSWER that email?”

“To EAT or not to EAT that delicious cake?”

Σε αυτές και σε άλλες τόσες απορίες δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε (αν κι εμείς θα τρώγαμε την τούρτα σίγουρα). Αλλά στο
εάν τα ONLINE μαθήματα είναι ή δεν είναι για εσάς, μπορούμε να σας απαντήσουμε και να σας εξυπηρετήσουμε.

Το ONLINE or not to ONLINE
§ ONLINE προγράµµατα - πρόγραµµα µε µαθήµατα τα οποία γίνονται ONLINE και όχι µε φυσική παρουσία σε
παραδοσιακές τάξεις (ON-SITE ή Face-2-Face Courses).
§ DISTANCE LEARNING προγράµµατα – µαθήµατα online µε συγχρονισµένη ή όχι παρουσία του καθηγητή και των
σπουδαστών (synchronous or asynchronous learning).
§ ONLINE LIVE Classes – προγράµµατα του mlc µε µαθήµατα σε πραγµατικό χρόνο (synchronous learning) µε
καθηγήτη να διδάσκει και σπουδαστές να παρακολουθούν live σε συγκεκριµένη ώρα και ηµέρα (µε πρόγραµµα).
Επίσης, τα µαθήµατα έχουν και πλατφόρµα ΔΩΡΕΑΝ, στην οποία ο καθηγητής ανεβάζει την ύλη, βίντεο, τις εργασίες
για µελέτη, κ.α.
§ Ο σπουδαστής έχει πρόσβαση 24/7 στην ύλη για τα µαθήµατα.

That is the QUESTION
1. Το ONLINE πρόγραµµα θέλει πιο πολύ
διάβασµα από τα παραδοσιακά
προγράµµατα ON-SITE.
2. To ONLINE πρόγραµµα δεν θα µε βοηθάει
να είµαι πολύ κοινωνικός µε τους
συµµαθητές µου.
3. Ο καθηγητής δεν θα βλέπει τι κάνω και
δεν θα µε βοηθάει.
4. Ο καθηγητής δεν θα µπορεί να επιβλέπει
όλους τους σπουδαστές και να απαντάει σε
όλες τις ερωτήσεις
5. Στα online µαθήµατα δεν έχω την
προσωπική επαφή µε τον καθηγητή να τον
ρωτήσω ότι θέλω.
6. Δεν θα µπορώ να καθίσω πολλές ώρες
µπροστά στον υπολογιστή.

ONLINE COURSES
1. Eξαρτάται από το ONLINE πρόγραµµα. Tα ONLINE Live Classes του
mlc έχουν το ίδιο ακριβώς διάβασµα µε τα παραδοσιακά. Τα ONLINE
µαθήµατα χωρίς καθηγητή χρειάζονται περισσότερο χρόνο µελέτης
και αυτο-πειθαρχία.
2. Αυτό είναι µύθος. Στα LIVE µαθήµατα θα κάνετε ασκήσεις και
εργασίες µε τους συµµαθητές σας σαν να είστε σε πραγµατική τάξη.
Επίσης, θα µπορείτε να ανταλλάσετε απόψεις για εργασίας στο blog
του τµήµατος.
3. Ο καθηγητής βλέπει και παρακολουθεί όλους τους σπουδαστές,
ξεχωριστά και σε οµάδες. Εκτός κι αν ο σπουδαστής κλείσει ο ιδιος την
κάµερα ή τον ήχο του.
4. Η τεχνολογία που χρησιµοποιούµε (και η εκπαίδευση του
προσωπικού) είναι τέτοια που ο καθε σπουδαστής έχει τον χρόνο του,
µπορεί να πληκτρολογεί την ερώτηση, να ζητάει τον λόγο, κ.α. Δεν µένει
κανείς ανικανοποίητος.
5. Αυτό είναι άλλος ένας µύθος. Φυσικά και έχετε. Ολα τα
προγράµµατα του mlc περιέχουν 2 τουλάχιστον ώρες µε προσωπική
διδασκαλία και συµβουλή (speaking test, feedback, etc.).
7. To κάθε µάθηµα είναι διάρκειας 2 ωρών. Στο διάστηµα αυτό
µπορείτε να κλείσετε το µικρόφωνο και την κάµερα και να κάνετε ενα
µικρό διάλλειµα 3 ή 5 λεπτών.

EXTRA ONLINE BONUSES – Online is good, because …
1. Κερδίζετε την µετακίνηση (τον χρόνο µετακίνησης από και προς το κέντρο). Κερδίζετε το παρκιγκ, την φασαρία της
κίνησης, τα µαθήµατα που θα χάνατε λόγω απεργίας, λόγω κίνησης, κ.α.
2. Είστε στην άνεση του χώρου σας (γραφείο ή σπίτι) και µπορείτε να κανετε µάθηµα µε τις ... πιτζάµες σας J.
Απίστευτη ευκολία σωστά;
3. Είναι πιο οικονοµικά φυσικά.
4. Κάνετε µάθηµα στο mlc από όποιο µέρος της Ελλάδος κι αν είστε.
5. Μαθαίνετε καινούργια IT skills (δεξιότητες τεχνολογίας) τα οποία µπορείτε µετά να τα εφαρµόσετε και σε άλλους
τοµείς, όπως η εργασία, άλλες σπουδές, χόµπι, κ.α. (transferable skills).
6. Κυρίως όµως, κερδίζετε πολύτιµο χρόνο για εσάς και τους αγαπηµένους σας και πετυχαίνετε τους στόχους σας
χωρίς κόπο. Γιατί, ΔΕΝ θέλει κόπο ... θέλει τρόπο ... θέλει mlc. Welcome!!!

© mlc global 2021 | Designed by Christie Gravani & Katerina Spyridaki

1|Page

ΟΔΗΓΟΣ «To ONLINE or not to ONLINE» 2021
$ Θέλετε να ξεκινήσετε Αγγλικά;
? Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα και κάντε τους στόχους σας
πραγµατικότητα
STEP u Κάντε το τεστ κατάταξης
STEP v Συµβουλευτείτε τον πίνακα «Τι θέλω και τι µπορώ να κάνω µε τα Αγγλικά µου; »
STEP w Βρείτε το πρόγραµµά σας
STEP x Δείτε πως ταιριάζει το αποτέλεσµα από το τεστ κατάταξης µε το πρόγραµµά σας
STEP y Κλείστε το πρόγραµµα online
STEP z Κάντε τα Αγγλικα δικά σας το 2021 αποτελεσµατικά – µε την βοήθεια του
mlc αthens “των ειδικών στα Αγγλικά και στους ενήλικες στην Ελλάδα»
& του mlc global «των ειδικών στα ONLINE µαθήµατα στην Αγγλία».

$ Για περισσότερες λεπτοµέρειες για κάθε πρόγραµµα, συµβουλευτείτε την αντίστοιχη
σελίδα του προγράµµατος.

^ Μπορείτε επίσης να κανονίσετε δωρεάν ενηµέρωση µε καθηγητή του κέντρου στο
info@mlcathens.gr. Θα επικοινωνήσουµε µαζί σας εντός 48 ωρών το αργότερο.

mlc athens
7 χρόνια

TIP SPOT … from the experts
1. Για όποιον θέλει και το χαρτί, αλλά και να
µάθει ΑΓΓΛΙΚΑ, σας προτείνουµε να πάρετε
πρώτα το χαρτί express, και στην συνέχεια
συνεχίζετε χωρίς άγχος τα ΑΓΓΛΙΚΑ σας για
επικοινωνία.
2. Είναι η στρατηγική που προτιµούν οι 9/10
σπουδαστές µας.
Στρατηγική
«You’re the one that I want – GREASE»
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6034 σπουδαστές
78 εξεταστικές
97% επιτυχία
µε την πρώτη

mlc global
13 χρόνια
127+ προγράµµατα
για ενήλικες
Εξειδίκευση σε
ενήλικες, Αγγλικά και
ONLINE courses
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